








 

GIẤY ĐĂNG KÝ ĐẶT MUA CHỨNG KHOÁN 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings 

1. Tên cổ đông:  ....................................................................................................................  

2. Địa chỉ:  ............................................................................................................................  
3. CMND/CCCD/GPĐKDN: ...............................................................................................  

4. Nơi cấp:  ...........................................................................................................................  
5. Ngày cấp:  .........................................................................................................................   
6. Số điện thoại:  ...................................................................................................................  
7. Người đại diện theo pháp luật (nếu cổ đông là tổ chức):  ................................................  
8. Số tài khoản ngân hàng (nếu có):  ....................................................................................  

Mở tại:  .............................................................................................................................  
9. Số cổ phiếu sở hữu tại ngày chốt danh sách 22/01/2021:  ................................................  

10. Đăng ký đặt mua cổ phiếu do Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS 
Holdings phát hành thêm. Cụ thể như sau: 

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings 

- Mã chứng khoán: TN1 

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu 

- Tỷ lệ thực hiện quyền mua: 100:9 

- Giá phát hành: 28.500 đồng/cổ phần 

- Số lượng cổ phiếu được mua tối đa: ………………… cổ phiếu 

- Số lượng cổ phiếu nhận chuyển nhượng quyền mua (nếu có): ………………… cổ 

phiếu 

- Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký mua: ………………… cổ phiếu 

(Bằng chữ: ........................................................................................................  cổ phiếu 

- Tổng số tiền phải nộp: ………………… cổ phiếu 

(Bằng chữ: ........................................................................................................  cổ phiếu  

11. Cam kết: 
- Mua và thanh toán đủ tiền mua cổ phiếu đã đăng ký mua. 

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của nguồn vốn mua cổ phiếu. 

- Thực hiện đầy đủ các quy định về đăng ký mua cổ phiếu của Công ty Cổ phần Thương 
mại Dịch vụ TNS Holdings và hoàn toàn chịu trách nhiệm về thông tin nêu tại Giấy đề 

nghị này và những hồ sơ gửi kèm theo. 

 …………, ngày …… tháng …… năm 2021 

Người đăng ký mua 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức) 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

TNS HOLDINGS 
------------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

----------------- 



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

------------------------------ 

……………, ngày …… tháng …… năm 2021 

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN MUA CHỨNG KHOÁN1 

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings 

 

1. Bên chuyển nhượng: 

- Tên cổ đông:  ....................................................................................................................  

- CMND/CCCD/GPĐKDN số:  ..........................................................................................  

- Nơi cấp:  ............................................................................................................................  

- Ngày cấp:  .........................................................................................................................  

- Điện thoại:  .......................................................................................................................  

Đề nghị chuyển nhượng quyền mua chứng khoán như sau: 
- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings 

- Mã chứng khoán: TN1 

- Số lượng quyền mua sở hữu: ………………… quyền mua, tương ứng với số lượng cổ 

phiếu được quyền mua là: ………………… cổ phiếu. 

- Số lượng quyền mua chuyển nhượng: ………………… quyền mua. 

- Số lượng quyền mua còn lại: ………………… quyền mua. 

2. Bên nhận chuyển nhượng: 

- Họ và tên/Tên tổ chức: .....................................................................................................  

- CMND/CCCD/GPĐKDN số:  ..........................................................................................  

- Nơi cấp:  ............................................................................................................................  

- Ngày cấp:  .........................................................................................................................  

- Điện thoại:  .......................................................................................................................  

3. Cam kết của hai Bên: 

- Bên chuyển nhượng quyền cam kết là chủ sở hữu hợp pháp số quyền mua chuyển 

nhượng và tự nguyện chuyển nhượng cho Bên nhận chuyển nhượng. 

- Hai Bên chuyển nhượng quyền mua cùng cam kết tự chịu trách nhiệm về các vấn đề 

liên quan đến tính hợp pháp của việc chuyển nhượng này. 

- Bên nhận chuyển nhượng quyền sẽ thực hiện quyền mua và được hưởng mọi quyền lợi 

kể từ khi thực hiện quyền. 

 
1 Giấy đề nghị chuyển nhượng quyền mua chứng khoán được làm thành 3 bản: Bên chuyển nhượng giữ 1 bản, 

Bên nhận chuyển nhượng giữ 1 bản và Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings giữ 1 bản. 



- Bên nhận chuyển nhượng không được quyền chuyển nhượng lại quyền mua theo Giấy 

đề nghị chuyển nhượng này. 

- Thực hiện đầy đủ các quy định về đăng ký mua cổ phiếu của Công ty và hoàn toàn 

chịu trách nhiệm về những hồ sơ gửi kèm theo. 

(Lưu ý: Nếu Bên chuyển nhượng/Bên nhận chuyển nhượng là tổ chức, ngoài Giấy chuyển 

nhượng Quyền mua cổ phiếu này phải bổ sung thêm Quyết định (hoặc Nghị Quyết) phê duyệt 

việc chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng Quyền mua của Tổ chức, quyết định cử Người đại 

diện ký hồ sơ chuyển nhượng quyền mua.) 

Kính đề nghị Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings xác nhận đề nghị 
chuyển nhượng quyền mua chứng khoán trên. 

 

Bên nhận chuyển nhượng 
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức) 

 
 
 
 
 

Bên chuyển nhượng 
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức) 

Xác nhận của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings 
Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 2021 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

------------------- 

 

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN MUA CHỨNG KHOÁN 

 

Hợp đồng chuyển nhượng quyền mua chứng khoán này (sau đây gọi tắt là ‘Hợp 
Đồng’) được lập và ký ngày ...... tháng ...... năm 2021 giữa: 

BÊN CHUYỂN NHƯỢNG:  ......................................................................................................  

Địa chỉ liên hệ:  .............................................................................................................................  

Điện thoại:  ...................................................................................................................................  

CMND/CCCD số:  .......................................................................................................................  

Nơi cấp:  .......................................................................................................................................  

Ngày cấp:  .....................................................................................................................................  

Trường hợp là tổ chức: 

Mã số thuế:  ..................................................................................................................................  

Đại diện bởi:  ................................................................................................................................  

Chức vụ:  ......................................................................................................................................  

Và 

BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG:  .........................................................................................  

Địa chỉ liên hệ:  .............................................................................................................................  

Điện thoại:  ...................................................................................................................................  

CMND/CCCD số:  .......................................................................................................................  

Nơi cấp:  .......................................................................................................................................  

Ngày cấp:  .....................................................................................................................................  

Trường hợp là tổ chức: 

Mã số thuế:  ..................................................................................................................................  

Đại diện bởi:  ................................................................................................................................  

Chức vụ:  ......................................................................................................................................  

 

Bên chuyển nhượng và Bên nhận chuyển nhượng, sau đây trong Hợp Đồng này, được 

gọi chung là Các Bên. 

Các Bên đồng ý ký kết Hợp Đồng này để thống nhất các điều khoản và điều kiện liên 

quan đến việc chuyển nhượng quyền mua chứng khoán như sau: 

Điều 1. Đối tượng chuyển nhượng: 
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Bên chuyển nhượng đồng ý chuyển nhượng và Bên nhận chuyển nhượng đồng ý nhận 

chuyển nhượng quyền mua chứng khoán với các thông tin cụ thể như sau: 

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings 

- Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings 

- Mã chứng khoán: TN1 

- Số lượng quyền mua chuyển nhượng: ………………… quyền mua, tương ứng với số 

lượng cổ phiếu được mua là: ………………… cổ phiếu. 

- Đơn giá chuyển nhượng: ………………… VND/quyền mua (Bằng chữ: …………… 
đồng Việt Nam một quyền mua), đã bao gồm thuế thu nhập nêu tại Điều 2 của Hợp 

Đồng này. 

Điều 2. Thuế thu nhập (thu nhập cá nhân/thu nhập doanh nghiệp) phát sinh từ việc 
chuyển nhượng quyền mua chứng khoán 

2.1. Trường hợp Bên chuyển nhượng là cá nhân; 

a) Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) phát sinh từ việc chuyển nhượng quyền mua chứng 

khoán nêu tại Điều 1 Hợp Đồng này là: ………………… VND (Bằng chữ: 

………………… đồng Việt Nam). 

b) Thuế TNCN có thể thay đổi theo quy định của pháp luật về thuế TNCN tại thời điểm 

kê khai, nộp thuế. 

c) Bên chuyển nhượng đồng ý và có trách nhiệm nộp tiền thuế TNCN cho tổ chức phát 

hành để tổ chức phát hành thực hiện việc kê khai, nộp thuế thay cho Bên chuyển 

nhượng. Các Bên đồng ý rằng, việc chuyển nhượng quyền mua chứng khoán theo Hợp 

Đồng này chỉ có hiệu lực và được thực hiện sau khi Bên chuyển nhượng hoàn thành 

việc nộp tiền thuế TNCN cho tổ chức phát hành nêu tại Điều này. 

2.2. Trường hợp Bên chuyển nhượng là tổ chức, Bên chuyển nhượng có nghĩa vụ và chịu 

trách nhiệm trước pháp luật đối với việc kê khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp phát 

sinh từ việc chuyển nhượng quyền mua chứng khoán nêu tại Hợp Đồng này theo quy 

định của pháp luật. 

Điều 3. Giá trị chuyển nhượng và phương thức thanh toán 

3.1. Giá trị chuyển nhượng: Bên nhận chuyển nhượng phải thanh toán cho Bên chuyển 

nhượng số tiền là: ………………… VND (Bằng chữ: ………………… đồng Việt 

Nam) để nhận chuyển nhượng quyền mua chứng khoán nêu tại Điều 1 của Hợp Đồng 

này. 

3.2. Phương thức thanh toán: Các Bên tự thỏa thuận và thực hiện việc thanh toán giá trị 
chuyển nhượng nêu tại Điều 3.1 Hợp Đồng này. Đồng thời, Các Bên đồng ý rằng, tại 

thời điểm tổ chức phát hành nhận được bản gốc Hợp Đồng này đã được Các Bên ký 

tên, đóng dấu thì được hiểu là Các Bên đã hoàn thành toàn bộ việc thanh toán giá trị 
chuyển nhượng quyền mua chứng khoán và tổ chức phát hành không có trách nhiệm 

xem xét, kiểm tra bất kỳ nội dung nào liên quan đến việc thanh toán giữa Các Bên. 

Điều 4. Các điều khoản khác 

4.1. Hợp Đồng được hiểu, giải thích và điều chỉnh theo quy định pháp luật Việt Nam hiện 

hành. 

4.2. Các Bên cùng cam kết tự chịu hoàn toàn trách nhiệm về các vấn đề liên quan đến tính 

hợp pháp của Hợp Đồng này. 
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4.3. Các Bên cùng cam kết chịu trách nhiệm về mức giá chuyển nhượng quyền mua thỏa 

thuận giữa 2 Bên được nêu tại Điều 3 Hợp Đồng này là mức giá thực tế mà hai bên 

thực hiện. 

4.4. Trường hợp có tranh chấp xảy ra, Các Bên sẽ cố gắng cùng nhau giải quyết mọi tranh 

chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến Hợp đồng này trên tinh thần thiện chí. Trong 

trường hợp các Bên không thể thương lượng để giải quyết tranh chấp, thì tranh chấp sẽ 

được đưa ra giải quyết tại Tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam. 

4.5. Hợp Đồng này được lập thành ba (03) bản gốc bằng tiếng Việt có giá trị như nhau, 
mỗi bên giữ một (01) bản, một (01) bản nộp cho tổ chức phát hành. 

 

 

ĐẠI DIỆN BÊN CHUYỂN NHƯỢNG 
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG 
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

------------------- 

GIẤY UỶ QUYỀN 

Kính gửi : Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings 

1. Bên Uỷ quyền  

- Họ tên cổ đông:  ................................................................................................................  

- CMND/CCCD/GPĐKDN số:  ..........................................................................................  
- Nơi cấp:  ............................................................................................................................  
- Ngày cấp:  .........................................................................................................................  
- Điện thoại:  .......................................................................................................................  
- Số cổ phiếu TN1 đang nắm giữ: ……………… cổ phiếu.  

2. Bên Nhận uỷ quyền 

- Họ tên:  .............................................................................................................................  

- CMND/CCCD/GPĐKDN số:  ..........................................................................................  
- Nơi cấp:  ............................................................................................................................  
- Ngày cấp:  .........................................................................................................................  
- Điện thoại:  .......................................................................................................................  

Nội dung Uỷ quyền: 

Bên Nhận uỷ quyền được thay mặt Bên Uỷ quyền thực hiện các thủ tục liên quan đến 
việc đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings 
theo đúng các quy định của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings và pháp luật 
liên quan. 

Bên Ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc uỷ quyền này và cam kết chấp hành 
nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật. 

……, ngày….tháng….năm 2021 

 

BÊN UỶ QUYỀN BÊN NHẬN UỶ QUYỀN 

 

 

 

 

XÁC NHẬN CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG/VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG 

 

 

 


